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Fills de la Flama

Edifici
accesible
Hi col·laboren:

Descobreix les nostres exposicions:

10è aniversari

Exposició del 18 de novembre al 10 de desembre de 2017
Inauguració: dissabte, 18 de novembre a les 19.30 h.

L’Hospitalet el moviment cultural
vinculat al foc és de gran importància
i té un llarg recorregut que esdevé
fonamental per entendre les nostres
celebracions populars: a les Festes
de Primavera, a les festes majors de barri, a les
cercaviles..., no hi ha dubte que sempre hi trobareu
una colla de diables.
Aquests dies el Museu de L’Hospitalet ens presenta
una exposició commemorativa amb motiu del 10è
aniversari de la colla de diables i tabalers dels
Fills de la Flama. De segur que tothom gaudeix dels
seus focs i la seva percussió, i també de contemplar
el seu treball en aquesta exposició d’una de les
colles referents a la nostra ciutat.
Vull agrair, en nom de la ciutat, el treball de les
persones que han col·laborat desinteressadament,
al llarg de tots aquests anys, per potenciar i difondre
aquesta carismàtica tradició de cultura popular
que és ja un signe d’identitat de les nostres festes i
celebracions.
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

ls Fills de la Flama som una colla de diables i tabalers de L’Hospitalet
del Llobregat, que tenim per objectiu donar un pas més enllà en el
món de la festa del foc i la cultura popular.
Rebels, inconformistes i ambiciosos. Ens agraden els reptes!
Enguany celebrem 10 anys del nostre naixement. Aconseguirem
celebrar 10 anys més?
Per agafar forces, volem aturar-nos un momentet i compartir amb totes les
veïnes i veïns el que ha donat de sí aquest primer cicle dels Fills de la Flama.
Vols comprovar el que pesa una forca? Vols sentir com retrona un tambor?
Els objectes més significatius, les imatges més infernals i els vídeos amb més
percussió... un munt de bons records... Una història que no et deixarà indiferent.
Si, si! Una Exposició dels Fills de la Flama! I per a tots els públics! Grans, petits,
nous i vells.
Vine al Museu! I si ja hi ets... entra i deixa’t portar...
Fills de la Flama, 10 anys de foc i percussió.

